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Tip 1: 

Het is zo belangrijk dat je weet wie jouw ideale klant is. Als je dit
weet kan je jouw marketingstrategie daar op aanpassen. Bedenk je

zelf ook meteen: waar is die ideale klant te vinden? Zit deze op
social media? Zo ja op welke platforms? En wat vindt deze klant

belangrijk? Speel daar op in. 

Tip 2:  

Dit is hele nuttige informatie, want als je weet waarom jouw vaste
klanten bij jou komen dan kun je daar ook weer op in spelen met je

marketing. Vraag het gewoon eens aan je vaste klanten. En vraag
ze eventueel of ze een review willen schrijven waar ook
daadwerkelijk in staat waarom ze graag bij jou komen.

weet exact wie jouw doelgroep is! 

waarom komt iemand bij jou?



Tip 3: 

Ga eens voor je zelf na waar je zwakke punten liggen. Waarom
denk je misschien daar heb ik toch niks aan? Juist door ook goed te
weten waar je zwakke punten liggen kun je kijken of je deze kunt
verbeteren. Kijk bijvoorbeeld of je wat bij kunt leren waardoor je

zwakke punt beter wordt of kijk of je die dingen kunt uitbesteden.
Zo kun je van je zwakke punten ook goede punten maken. Wat

uiteraard zorgt voor groei.

Tip 4:  

Wat ik vaak zie is dat ondernemers zeggen mijn doel is dat ik meer
klanten krijg. Maar dat is niet voldoende je moet je doelen

meetbaar maken. Dus in plaats van ik ga meer klanten krijgen, zeg
je bijvoorbeeld : in de maand februari ga ik 5 nieuwe klanten

binnen halen. Zorg dat je achteraf kan meten of je je doel behaald
hebt en zorg voor een realistisch doel. Liever wat kleinere doelen

die je doel voor doel kunt behalen dan een groot doel wat nog heel
ver weg lijkt. Dit is beter om gemotiveerd te blijven. Bedenk dan

ook meteen welke acties je hiervoor moet doen.

waar liggen jouw zwakke punten?

maak je doelen meetbaar 



Tip 5: 

Af en toe naar jezelf kijken is belangrijk om voor een mooie balans
te zorgen tussen zakelijk en privé. Zorg er voor dat je ook de tijd
neemt om je eigen batterij weer op te laden. Zodat als je aan je
zaak gaat werken je hier ook met volle energie voor kunt gaan.
Plan deze me-time gewoon in, in je agenda en laat hier niks of

niemand tussen komen! Doe je dit niet dan zal je op langere
termijn overlopen en daar heb zowel jij als je klanten niks aan.

Tip 6:  

Zichtbaarheid is nodig voor je naamsbekendheid. Zorg dus dat je
zichtbaar bent op de kanalen waar jouw ideale kanten gebruik van

maken. Zichtbaarheid is ook herkenbaarheid! Zorg er voor dat al
jouw content die je online of offline plaatst dat die direct aan jou

te koppelen is!

Denk ook aan jezelf!

Zichtbaarheid 



Tip 7: 

Zorg dat je fijne mensen om jou heen hebt! Mensen die je steunen
in wat je doet. En zorg voor een sparringspartner , dit kan een

concullega zijn, een ondernemer in een andere branche of een
coach! Het is fijn om samen te kunnen brainstormen over allerlei

zaken. En 2 weten meer dan 1 dus kom je waarschijnlijk tot
inzichten waar je zelf niet zo snel op gekomen was.

Tip 8:  

Kijk naar je marketing actie en hoeveel klanten je daar uit hebt
gehaald. Kijk welke acties goed scoren en wat je er nog aan kunt

verbeteren om er nog meer klanten uit te halen. Je hoeft niet elke
keer iets compleet nieuws te verzinnen. Pak bijvoorbeeld de flyer
van een jaar of 2 geleden die je hebt verstuurd erbij. Heeft dit je
klanten opgeleverd destijds? Zo ja hoeveel? En kun je hierin nog

iets verbeteren en nog eens versturen?

Fijne omgeving 

Reflecteer op je marketing acties



Kijk niet naar andere salon op sociale media, dat het op sociale
media allemaal zo mooi en goed lijkt te lopen wil niet altijd zeggen

dat dat in realiteit ook zo is. Mensen en bedrijven posten vaak
alleen de goede dingen en niet de half lege agenda.

Als jouw zaak niet goed draait, ga dan eens bij jezelf na wat jezelf
nog beter kunt doen. Wees hier in eerlijk naar jezelf. En ga niet bij
de pakken neerzitten! Wil jij een succesvolle zaak, besef dan dat je

niet alleen heel hard moet werken in de zaak met jouw klanten.
Maar ook aan je zaak!! Neem daar ook de tijd voor. En vraag hierbij

hulp als dat nodig is. Het is niks om je voor te schamen.

Tip 9: 

Tip 10:  

Kijk niet naar andere salon!

Neem je verantwoordelijkheid! 

Voor meer tips, tricks, info en coaching trajecten ga naar
www.amberhendriks.nl 

@amberhendriks.nl

volg  mij op sociale media 
of


